
ประหยัดพลังงานทําไดแลว

ดวยความปราถนาดี จาก อบต.ไสหรา

ขอมูลจาก

กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ประเทศไทยตองใชเงินเกือบ
300,000 ลานบาทตอป

เพื่อนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิง
มาใหคนไทยใชกัน

เราจึงจําเปนตองลดภาระนี้
ลงใหไดอยางนอยรอยละ 10

จากที่เคยใชกันอยู
เราจะประหยัดเงินตราตางประเทศ

ไดเกือบ 30,000 ลานบาท

108
วิธีประหยัดพลังงาน
อีกหนทางชวยชาติ

ของคนไทย



บทนํา

ภาวะเศรษฐกิจของประเทศยังคงอยูในขั้นวิกฤติ
เราเปนหนี้กองทุนการเงินระหวางประเทศ

เกือบสองหมื่นลานเหรียญสหรัฐ ประชาชนคนไทยทั้งหลาย
ตางก็มีความหวงใยในประเทศชาติ มีความรักชาติที่เขมขน และ
อยากที่จะชวยชาติ ซึ่งนับวาเปนความสามัคคีที่ตองจารึกไวใน

ประวัติศาสตร เพราะจะเปนสิ่งที่ยืนยันวา ในยามคับขันคนไทยพรอมจะ
ชวยชาติ บางก็นําเงินดอลลารมาบริจาค บางก็สละเงินทอง

ทรัพยสินสวนตัว เพื่อใหรัฐบาลนําไปใชหนี้ แตยังมีอีกวิธีที่ทุกๆ
คนสามารถชวยชาติไดเชนกัน นั่นก็คือ การลดการใชพลังงานอยาง
ฉับพลันทันที ไมวาจะเปนการลดใชน้ํามันลง ลดใชไฟฟาลง หรือ

ลดใชน้ําลง

ปจจุบัน เราตองนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงจากตางประเทศถึง
ปละเกือบสามแสนลานบาท มากถึงหนึ่งในสามของหนี้ที่เรามีอยู
พลังงานที่เราใชมากมายขนาดนี้ สวนหนึ่งเปนผลมาจากการใช

พลังงานอยางไมมีประสิทธิภาพ ใชมากเกินความจําเปน ขาดความ
เอาใจใส รอบคอบ ไมไดคิดกอนใช ทําใหเกิดการรั่วไหล สูญเปลา

ไปโดยรูเทาไมถึงการณ จริงๆ แลว หากเรารอบคอบกันสักนิด
คิดกอนใช เราจะประหยัดพลังงานลงไดอีกอยางนอยก็รอยละ 10
นั่นหมายถึง การประหยัดเงินที่ตองใชจายออกไปนอกประเทศ

เกือบสามหมื่นลานบาททีเดียว

108 วิธีประหยัดพลังงานที่ทานอานอยูนี้ จัดทําขึ้น
เพื่อใชเปนคูมือ ที่จะเปนจุดเริ่มตนใหคนไทยไดเขาใจถึงการใช

พลังงานอยางถูกตอง ไมเกิดการสูญเสีย ไมใชมากเกินความจําเปน
การลดการใชพลังงานของพวกเราทุกคน ยอมหมายถึง

การมีสวนไดชวยชาติ โดยที่เราแทบไมตองออกแรง หรือ
ทรัพยสินเงินทองอื่นใด เพียงความใสใจและความตั้งใจจริง

ที่จะลดการใชพลังงานสวนเกินใหหมดไปเทานั้น

ป 2541 ถึง ป 2542 เปนชวงเวลาที่สํานักงานคณะกรรมการ
นโยบายพลังงานแหงชาติ ไดจัดใหเปนชวงเวลาของการรณรงค
สงเสริมใหมีการอนุรักษพลังงาน ภายใตโครงการรวมพลัง หาร 2 
โดยใชแนวความคิดของการประหยัด 1 คัน 1 ดวง และ 1 แกว

ซึ่งมีรายละเอียดของแนวความคิดดังที่จะไดกลาวตอไป

1 คัน
ปลายป 2540 ประเทศไทย มีรถยนตนั่งสวนบุคคลอยูทั้งหมด 2.1 ลานคัน

รถยนตแตละคัน ใชน้ํามันเฉลี่ยวันละ 100 บาท



ถารถทุกคันงดการใชรถยนตเหลานี้สัปดาหละ 1 วัน จะสามารถประหยัดคาน้ํามันได
= 2.1 ลานคัน x 100 บาท
= 210 ลานบาท/สัปดาห

= ประหยัดเงิน 10,920 ลานบาท/ป (210 ลานบาท x 52 สัปดาห)

1 ดวง
ประเทศไทยมีครัวเรือนรวมประมาณ 12 ลานครัวเรือน

หากแตละครอบครัวชวยกันปดไฟ 1 ดวง (หลอดไส 60 วัตต) เปนเวลา 1 วัน
เราจะประหยัดไฟได 4 ลาน กิโลวัตต-ชั่วโมง/วัน=(60 วัตต x 6 ชม* x 12 ลาน

ครัวเรือน)
คาผลิตและจําหนายไฟฟา 1 หนวย (กิโลวัตต-ชั่วโมง) คือ 2.2 บาท

(รวมคาพลังงานที่ใช และการกอสรางโรงไฟฟา)
การประหยัดไฟ 4 ลานหนวย/วัน จึงคิดเปนมูลคาทั้งสิ้น 8.8 ลานบาท/วัน

หรือ 3,212 ลานบาทตอป=(8.8 ลานบาท x วัน)
* ครอบครัวหนึ่งเปดหลอดไส ประมาณ 6 ชั่วโมงตอวัน

1 แกว
การลดการใชน้ําคนละ 1 แกว/วัน ประเทศไทยจะสามารถประหยัดน้ําได 30,000 ตัน/วัน

= (0.5 ลิตร x 60 ลานคน) หรือเทากับน้ํา 11,000 ลานลิตร/ป
เนื่องจากตนทุนการผลิตน้ําประปาคือ 8.60* บาท/ลูกบาศกเมตร

(หรือ 8.60 บาท/1,000 ลิตร)
การลดการใชน้ํา 1 แกวทุกวัน จะประหยัดเงินได 94.6 ลานบาท/ป

= (11 ลานตัน x 8.6 บาท/หนวย)
* ขอมูลจาก กองเผยแพร การประปานครหลวง

สูตรงายๆ อยางนี้ หากพวกเราคนไทยทุกคน
รวมมือกัน เราจะชวยชาติประหยัดเงินทองที่จะ

ตองใชซื้อหาพลังงานไดมหาศาล เปนการกอบกู
เศรษฐกิจของประเทศไดอีกทางหนึ่ง เริ่มตน

ปฏิบัติสูตรงายๆ ขางตนตั้งแตวันนี้แลวปฏิบัติให
เปนนิสัยตลอดไป เพื่อเก็บรักษาพลังงานที่เหลือนอย

เอาไวใชนานๆ และเพื่อลดภาระของประเทศชาติ
ในการจัดหาพลังงานมาใหพวกเราใชกัน

นอกจากสูตรงายๆ ขางตนแลว สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ขอมอบ

108 วิธีการประหยัดพลังงานที่คนไทยทุกคน
สามารถที่จะนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ไดโดย
ไมยากลําบากอะไร ไวเปนแนวทางเพื่อใหทุกคน



นําไปปฏิบัติใหเปนนิสัยตลอดไป โดยเริ่มตน
ตั้งแตวันนี้ แลวทําตอๆ ไป ทุกๆ วัน และแนะนํา

ใหคนอื่นไดรวมประหยัดพลังงานดวย

วิธีประหยัดน้ํามัน

1. ตรวจตราลมยางเปนประจํา เพราะยางที่ออนเกินไปนั้น ทําให
สิ้นเปลืองน้ํามันมากกวายางที่มีปริมาณลมยางตามที่มาตรฐาน

กําหนด

2. สับเปลี่ยนยาง ตรวจตั้งศูนยลอตามกําหนด จะชวยประหยัด
น้ํามันเพิ่มขึ้นอีกมาก

3. ดับเครื่องยนตทุกครั้งเมื่อตองจอดรถนานๆ แคจอดรถติดเครื่อง
ทิ้งไว 10 นาที ก็เสียน้ํามันฟรีๆ 200 ซีซี

4. ไมควรติดเครื่องทิ้งไวเมื่อจอดรถ ใหดับเครื่องยนตทุกครั้งที่
ขึ้นของ ลงของ หรือคอยคน เพราะการติดเครื่องทิ้งไว เปลืองน้ํามัน

และสรางมลพิษอีกดวย

5. ไมออกรถกระชากดังเอี๊ยด การออกรถกระชาก 10 ครั้ง สูญเสีย
น้ํามันไปเปลาๆ ถึง 100 ซีซี น้ํามันจํานวนนี้รถสามารถวิ่งไดไกล

700 เมตร

6. ไมเรงเครื่องยนตตอนเกียรวางอยางที่เราเรียกกันติดปากวา
เบิ้ลเครื่องยนต การกระทําดังกลาว 10 ครั้ง สูญเสียน้ํามันถึง 50 ซีซี

ปริมาณน้ํามันขนาดนี้รถวิ่งไปไดตั้ง 350 เมตร

7. ตรวจตั้งเครื่องยนตตามกําหนด ควรตรวจเช็คเครื่องยนต
สม่ําเสมอ เชน ทําความสะอาดระบบไฟจุดระเบิด เปลี่ยนหัว

คอนเดนเซอร ตั้งไฟแกออนใหพอดี จะชวยประหยัดน้ํามนัไดถึง 10%

8. ไมตองอุนเครื่อง หากออกรถและขับชาๆ สัก 1-2 กม. แรก
เครื่องยนตจะอุนเอง ไมตองเปลืองน้ํามันไปกับการอุนเครื่อง

9. ไมควรบรรทุกน้ําหนักเกินพิกัด เพราะเครื่องยนตจะทํางาน
ตามน้ําหนักที่เพิ่มขึ้น หากบรรทุกหนักมาก จะทําใหเปลืองน้ํามัน

และสึกหรอสูง



10. ใชระบบการใชรถรวมกัน หรือคารพูล (Car pool) ไปไหน
มาไหน ที่หมายเดียวกัน ทางผานหรือใกลเคียงกัน ควรใชรถคัน

เดียวกัน

11. เดินทางเทาที่จําเปนจริงๆ เพื่อประหยัดน้ํามัน บางครั้ง
เรื่องบางเรื่องอาจจะติดตอกันทางโทรศัพทก็ได ประหยัดน้ํามัน

ประหยัดเวลา

12. ไปซื้อของหรือไปธุระใกลบานหรือใกลๆ ที่ทํางาน อาจจะเดิน
หรือใชจักรยานบาง ไมจําเปนตองใชรถยนตทุกครั้ง เปนการ

ออกกําลังกายและประหยัดน้ํามันดวย

13. กอนไปพบใคร ควรโทรศัพทไปถามกอนวาเขาอยูหรือไม จะได
ไมเสียเที่ยว ไมเสียเวลา ไมเสียน้ํามันไปโดยเปลาประโยชน

14. สอบถามเสนทางที่จะไปใหแนชัด หรือศกึษาแผนที่ใหดี
จะไดไมหลง ไมเสียเวลา ไมเปลืองน้ํามันในการวนหา

15. ควรใชโทรศัพท โทรสาร ไปรษณีย อินเตอรเน็ท หรือใช
บริการสงเอกสาร แทนการเดินทางดวยตัวเอง เพื่อประหยัดน้ํามัน

16. ไมควรเดินทางโดยไมไดวางแผนการเดินทาง ควรกําหนด
เสนทาง และชวงเวลาการเดินทางที่เหมาะสมเพื่อประหยัดน้ํามัน

17. หมั่นศึกษาเสนทางลัดเขาไว ชวยใหไมตองเดินทางยาวนาน
ไมตองเผชิญปญหาจราจร ชวยประหยัดทั้งเวลาและประหยัดน้ํามัน

18. ควรบับรถดวยความเร็วคงที่ เลือกขับที่ความเร็ว 70-80
กิโลเมตรตอชั่วโมงที่ 2,000-2,500 รอบเครื่องยนต ความเร็วระดับ

นี้ ประหยัดน้ํามันไดมากกวา

19. ไมควรขับรถลากเกียร เพราการลากเกียรต่ํานานๆ จะทําให
เครื่องยนตหมุนรอบสูงกินน้ํามันมาก และเครื่องยนตรอนจัด

สึกหรองาย

20. ไมติดตั้งอุปกรณตกแตงที่จะทําใหเครื่องยนตทํางานหนักขึ้น
เชน การทําใหเกิดการตานลมขณะวิ่ง หรือทําใหเครื่องยนต ไม

สามารถถายเทความรอนไดดี

21. ไมควรใชน้ํามันเบนซินที่ออกเทนสูงเกินความจําเปนของ
เครื่องยนต เพราะเปนการสิ้นเปลืองพลังงานโดยเปลาประโยชน

22. หมั่นเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง ไสกรองน้ํามันเครื่อง ไสกรองอากาศ
ตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อประหยัดน้ํามัน

23. สําหรับเครื่องยนตแบบเบนซิน ควรเลือกเติมน้ํามันเบนซิน
ใหถูกชนิด ถูกประเภท โดยเลือกตามคาออกเทนที่เหมาะสมกับ



รถแตละยี่หอ (สังเกตจากฝาปดถังน้ํามันดานใน หรอืรับคูมือที่ปม
น้ํามันใกลบาน

24. ไมจําเปนตองใชเครื่องปรับอากาศตลอดเวลา ยามเชาๆ
เปดกระจกรับความเย็นจากลมธรรมชาติบางก็สดชื่นดี ประหยัด

น้ํามันไดดวย

25. ไมควรเรงเครื่องปรับอากาศในรถอยางเต็มที่จนเกินความจําเปน
ไมเปดแอรแรงๆ จนรูสึกหนาวเกินไป เพราะสิ้นเปลืองพลังงาน

วิธีประหยัดไฟฟา

26. ปดสวิตชไฟ และเครื่องใชไฟฟาทุกชนิดเมื่อเลิกใชงาน สราง
ใหเปนนิสัยในการดับไฟทุกครั้งที่ออกจากหอง

27. เลือกซื้อเครื่องใชไฟฟาที่ไดมาตรฐาน ดูฉลากแสดงประสิทธิภาพ
ใหแนใจทุกครั้งกอนตัดสินใจซื้อ หากมีอุปกรณไฟฟาเบอร 5 ตอง

เลือกใชเบอร 5

28. ปดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งที่จะไมอยูในหองเกิน 1 ชั่วโมง
สําหรับเครื่องปรับอากาศทั่วไป และ 30 นาที สําหรับเครื่องปรับ

อากาศเบอร 5

29. หมั่นทําความสะอาดแผนกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศ
บอยๆ เพื่อลดการเปลืองไฟในการทํางานของเครื่องปรับอากาศ

30. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส ซึ่งเปน
อุณหภูมิที่กําลังสบาย อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 1 องศา ตองใชพลังงาน

เพิ่มขึ้นรอยละ 5-10

31. ไมควรปลอยใหมีความเย็นรั่วไหลจากหองที่ติดตั้งเครื่องปรับ
อากาศ ตรวจสอบและอุดรอยรั่วตามผนัง ฝาเพดาน ประตู
ชองแสง และปดประตูหองทุกครั้งที่เปดเครื่องปรับอากาศ

32. ลดและหลีกเลี่ยงการเก็บเอกสาร หรือวัสดุอื่นใดที่ไมจําเปน
ตองใชงานในหองที่มีเครื่องปรับอากาศ เพื่อลดการสูญเสีย และ

ใชพลังงานในการปรับอากาศภายในอาคาร

33. ติดตั้งฉนวนกันความรอนโดยรอบหองที่มีการปรับอากาศ
เพื่อลดการสูญเสียพลังงานจากการถายเทความรอนเขาภายใน

อาคาร



34. ใชมูลี่กันสาดปองกันแสงแดดสองกระทบตัวอาคาร และ
บุฉนวนกันความรอนตามหลังคาและฝาผนังเพื่อไมใหเครื่องปรับ

อากาศทํางานหนักเกินไป

35. หลีกเลี่ยงการสูญเสียพลังงานจากการถายเทความรอนเขาสู
หองปรับอากาศ ติดตั้งและใชอุปกรณควบคุมการเปด-ปดประตู

ในหองที่มีเครื่องปรับอากาศ

36. ควรปลูกตนไมรอบๆ อาคาร เพราะตนไมขนาดใหญ 1 ตน
ใหความเย็นเทากับเครื่องปรับอากาศ 1 ตัน หรือใหความเย็น

ประมาณ 12,000 บีทียู

37. ควรปลูกตนไมเพื่อชวยบังแดดขางบานหรือเหนือหลังคา เพื่อ
เครื่องปรับอากาศจะไมตองทํางานหนักเกินไป

38. ปลูกพืชคลุมดิน เพื่อชวยลดความรอนและเพิ่มความชื้นใหกับ
ดิน จะทําใหบานเย็น ไมจําเปนตองเปดเครื่องปรับอากาศเย็น

จนเกินไป

39. ในสํานักงาน ใหปดไฟ ปดเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ
ไฟฟาที่ไมจําเปน ในชวงเวลา 12.00-13.00 น. จะสามารถประหยัด

คาไฟฟาได

40. ไมจําเปนตองเปดเครื่องปรับอากาศกอนเวลาเริ่มงาน และควร
ปดเครื่องปรับอากาศกอนเวลาเลิกใชงานเล็กนอย เพ่ือประหยัดไฟ

41. เลือกซื้อพัดลมที่มีเครื่องหมายมาตรฐานรับรอง เพราะพัดลม
ที่ไมไดคุณภาพ มักเสียงาย ทําใหสิ้นเปลือง

42. หากอากาศไมรอนเกินไป ควรเปดพัดลมแทนเครื่องปรับ
อากาศ จะชวยประหยัดไฟ ประหยัดเงินไดมากทีเดียว

43. ใชหลอดไฟประหยัดพลังงาน ใชหลอดผอมจอมประหยัด
แทนหลอดอวน ใชหลอดตะเกียบแทนหลอดไส หรือใชหลอด

คอมแพคทฟลูออเรสเซนต

44. ควรใชบัลลาสตประหยัดไฟ หรือบัลลาสตอิเล็กโทรนิกคูกับ
หลอดผอมจอมประหยัด จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัด

ไฟไดอีกมาก

45. ควรใชโคมไฟแบบมีแผนสะทอนแสงในหองตางๆ เพื่อชวยให
แสงสวางจากหลอดไฟ กระจายไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ทําให

ไมจําเปนตองใชหลอดไฟฟาวัตตสูง ชวยประหยัดพลังงาน

46. หมั่นทําความสะอาดหลอดไฟที่บาน เพราะจะชวยเพิ่มแสงสวาง
โดยไมตองใชพลังงานมากขึ้น ควรทําอยางนอย 4 ครั้งตอป



47. ใชหลอดไฟที่มีวัตตต่ํา สําหรับบริเวณที่จําเปนตองเปดทิ้งไว
ทั้งคืน ไมวาจะเปนในบานหรือขางนอก เพื่อประหยัดคาไฟฟา

48. ควรตั้งโคมไฟที่โตะทํางาน หรือติดตั้งไฟเฉพาะจุด แทนการ
เปดไฟทั้งหองเพื่อทํางาน จะประหยัดไฟลงไปไดมาก

49. ควรใชสีออนตกแตงอาคาร ทาผนังนอกอาคารเพื่อการสะทอน
แสงที่ดี และทาภายในอาคารเพื่อทําใหหองสวางไดมากกวา

50. ใชแสงสวางจากธรรมชาติใหมากที่สุด เชน ติดตั้งกระจก
หรือติดฟลมที่มีคุณสมบัติปองกันความรอน แตยอมใหแสงผาน

เขาไดเพื่อลดการใชพลังงานเพื่อแสงสวางภายในอาคาร

51. ถอดหลอดไฟออกครึ่งหนึ่งในบริเวณที่มีความตองการใช
แสงสวางนอย หรือบริเวณที่มีแสงสวางพอเพียงแลว

52. ปดตูเย็นใหสนิท ทําความสะอาดภายในตูเย็น และแผนระบาย
ความรอนหลังตูเย็นสม่ําเสมอ เพื่อใหตูเย็นไมตองทํางานหนักและ

เปลืองไฟ

53. อยาเปดตูเย็นบอย อยานําของรอนเขาแชในตูเย็น เพราะจะ
ทําใหตูเย็นทํางานเพิ่มขึ้น กินไฟมากขึ้น

54. ตรวจสอบขอบยางประตูของตูเย็นไมใหเสื่อมสภาพ เพราะจะ
ทําใหความเย็นรั่วออกมาได ทําใหสิ้นเปลืองไฟมากกวาที่จําเปน

55. เลือกขนาดตูเย็นใหเหมาะสมกับขนาดครอบครัว อยาใชตูเย็น
ใหญเกินความจําเปนเพราะกินไฟมากเกินไป และควรตั้งตูเย็นไว

หางจากผนังบาน 15 ซม.

56. ควรละลายน้ําแข็งในตูเย็นสม่ําเสมอ การปลอยใหน้ําแข็งจับ
หนาเกินไป จะทําใหเครื่องตองทํางานหนัก ทําใหกินไฟมาก

57. เลือกซื้อตูเย็นประตูเดียว เนื่องจากตูเย็น 2 ประตู จะกินไฟ
มากกวาตูเย็นประตูเดียวที่มีขนาดเทากัน เพราะตองใชทอน้ํายา

ทําความเย็นที่ยาวกวา และใชคอมเพรสเซอรขนาดใหญกวา

58. ควรตั้งสวิตชควบคุมอุณหภูมิของตูเย็นใหเหมาะสม การตั้ง
ที่ตัวเลขต่ําเกินไป อุณหภูมิจะเย็นนอย ถาตั้งที่ตัวเลขสูงเกินไปจะเย็นมาก

เพื่อใหประหยัดพลังงานควรตั้งที่เลขต่ําที่มีอุณหภูมิพอเหมาะ

59. ไมควรพรมน้ําจนแฉะเวลารีดผา เพราะตองใชความรอนใน
การรีดมากขึ้น เสียพลังงานมากขึ้น เสียคาไฟเพิ่มขึ้น

60. ดึงปลั๊กออกกอนการรีดเสื้อผาเสร็จ เพราะความรอนที่เหลือ
ในเตารีด ยังสามารถรีดตอไดจนกระทั่งเสร็จ ชวยประหยัดไฟฟา



61. เสียบปลั๊กครั้งเดียว ตองรีดเสื้อใหเสร็จ ไมควรเสียบและ
ถอดปลั๊กเตารีดบอยๆ เพราะการทําใหเตารีดรอนแตละครั้ง

กินไฟมาก

62. ลด ละ เลี่ยง การใสเสื้อสูท เพราะไมเหมาะสมกับสภาพอากาศ
เมืองรอน สิ้นเปลืองการตัด ซัก รีด และความจําเปนในการเปด

เครื่องปรับอากาศ

63. ซักผาดวยเครื่อง ควรใสผาใหเต็มกําลังของเครื่อง เพราะซัก
1 ตัวกับซัก 20 ตัว ก็ตองใชน้ําในปริมาณเทาๆ กัน

64. ไมควรอบผาดวยเครื่อง เมื่อใชเครื่องซักผา เพราะเปลืองไฟ
มาก ควรตากเสื้อผากับแสงแดดหรือแสงธรรมชาติจะดีกวา ทั้งยัง

ชวยประหยัดไฟไดมากกวา

65. ปดโทรทัศนทันทีเมื่อไมมีคนดู เพราะการเปดทิ้งไวโดยไมมี
คนดู เปนการสิ้นเปลืองไฟฟาโดยใชเหตุ แถมยังตองซอมเร็วอีกดวย

66. ไมควรปรับจอโทรทัศนใหสวางเกินไป และอยาเปดโทรทัศนให
เสียงดังเกินความจําเปน เพราเปลืองไฟ ทําใหอายุเครื่องสั้นลงดวย

67. อยูบานเดียวกัน ดูโทรทัศนรายการเดียวกัน ก็ควรจะดู
เครื่องเดียวกัน ไมใชดูคนละเครื่อง คนละหอง เพราะจะทําให

สิ้นเปลืองพลังงาน

68. เช็ดผมใหแหงกอนเปาผมทุกครั้ง ใชเครื่องเปาผมสําหรับ
แตงทรงผม ไมควรใชทําใหผมแหง เพราะตองเปานาน เปลืองไฟฟา

69. ใชเตาแกสหุงตมอาหาร ประหยัดกวาใชเตาไฟฟา เตาอบไฟฟา
และควรติดตั้งวาลวนิรภัย (Safety Value) เพื่อความปลอดภัยดวย

70. เวลาหุงตมอาหารดวยเตาไฟฟา ควรจะปดเตากอนอาหารสุก
5 นาที เพราะความรอนที่เตาจะรอนตออีกอยางนอย 5 นาที

เพียงพอที่จะทําใหอาหารสุกได

71. อยาเสียบปลั๊กหมอหุงขาวไว เพราะระบบอุนจะทํางาน
ตลอดเวลา ทําใหสิ้นเปลืองไฟเกินความจําเปน

72. กาตมน้ําไฟฟา ตองดึงปลั๊กออกทันทีเมื่อน้ําเดือด อยาเสียบไฟ
ไวเมื่อไมมีคนอยู เพราะนอกจากจะไมประหยัดพลังงานแลว

ยังอาจทําใหเกิดไฟไหมได

73. แยกสวิตชไฟออกจากกัน ใหสามารถเปดปดไดเฉพาะจุด ไม
ใชปุมเดียวเปดปดทั้งชั้น ทําใหเกิดการสิ้นเปลืองและสูญเปลา

74. หลีกเลี่ยงการติดตั้งอุปกรณไฟฟา ที่ตองมีการปลอยความรอน
เชน กาตมน้ํา หมอหุงตม ไวในหองที่มีเครื่องปรับอากาศ



75. ซอมบํารุงอุปกรณไฟฟาใหอยูในสภาพที่ใชงานได และหมั่นทํา
ความสะอาดเครื่องใชไฟฟาอยูเสมอ จะทําใหลดการสิ้นเปลืองไฟได

76. อยาเปดคอมพิวเตอรทิ้งไวถาไมใชงาน ติดตั้งระบบลดกระแส
ไฟฟาเขาเครื่องเมื่อพักการทํางาน จะประหยัดไฟไดรอยละ 35-40

และถาหากปดหนาจอทันทีเมื่อไมใชงาน จะประหยัดไฟไดรอยละ 60

77. ดูสัญลักษณ Energy Star กอนเลือกซื้ออุปกรณสํานักงาน
(เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องโทรสาร เครื่องพิมพดีดไฟฟา
เครื่องถายเอกสาร ฯลฯ) ซึ่งจะชวยประหยัดพลังงาน ลดการใช

กําลังไฟฟา เพราะจะมีระบบประหยัดไฟฟาอัตโนมัติ

วิธีประหยัดน้ํา

78. ใชน้ําอยางประหยัด หมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน้ํา เพื่อลด
การสูญเสียน้ําอยางเปลาประโยชน

79. ไมควรปลอยใหน้ําไหลตลอดเวลาตอนลางหนา แปรงฟน โกน
หนวด และถูสบูตอนอาบน้ํา เพราะจะสูญน้ําไปโดยเปลา

ประโยชน นาทีละหลายๆ ลิตร

80. ใชสบูเหลวแทนสบูกอนเวลาลางมือ เพราะการใชสบูกอน
ลางมือจะใชเวลามากกวาการใชสบูเหลว และการใชสบูเหลว
ที่ไมเขมขน จะใชน้ํานอยกวาการลางมือดวยสบูเหลวเขมขน

81. ซักผาดวยมือ ควรรองน้ําใสกาละมังแคพอใช อยาเปดน้ําไหล
ทิ้งไวตลอดเวลาซัก เพราะสิ้นเปลืองกวาการซักโดยวิธีการขัง

น้ําไวในกาละมัง

82. ใช Sprinkler หรือฝกบัวรดน้ําตนไมแทนการฉีดน้ําดวย
สายยาง จะประหยัดน้ําไดมากกวา

83. ไมควรใชสายยางและเปดน้ําไหลตลอดเวลาในขณะที่ลางรถ
เพราะจะใชน้ํามากถึง 400 ลิตร แตถาลางดวยน้ําและฟองน้ําใน
กระปองหรือภาชนะบรรจุน้ํา จะลดการใชน้ําไดมากถึง 300 ลิตร

ตอการลางหนึ่งครั้ง

84. ไมควรลางรถบอยครั้งจนเกินไป เพราะนอกจากจะมีความ
สิ้นเปลืองน้ําแลว ยังทําใหเกิดสนิมที่ตัวถังไดดวย

85. ตรวจสอบทอน้ํารั่วภายในบาน ดวยการปดกอกน้ําทุกตัว
ภายในบาน หลังจากทีทุกคนเขานอน (หรือเวลาที่แนใจวา ไมมี



ใครใชน้ําระยะหนึ่ง จดหมายเลขวัดน้ําไว ถาตอนเชามาตรเคลื่อนที่
โดยที่ยังไมมีใครเปดน้ําใช ก็เรียกชางมาตรวจซอมไดเลย)

86. ควรลางพืชผักและผลไมในอางหรือภาชนะที่มีการกักเก็บน้ํา
ไวเพียงพอ เพราะการลางดวยน้ําที่ไหลจากกอกน้ําโดยตรง จะใช

น้ํามากกวา การลางดวยน้ําที่บรรจุไวในภาชนะถึงรอยละ 50

87. ตรวจสอบชักโครกวามีจุดรั่วซึมหรือไม ใหลองหยดสีผสมอาหาร
ลงในถังพักน้ํา แลวสังเกตดูที่คอหาน หากมีน้ําสีลงมาโดยที่ไมไดกด

ชักโครก ใหรีบจัดการซอมไดเลย

88. ไมใชชักโครกเปนที่ทิ้งเศษอาหาร กระดาษ สารเคมีทุกชนิด
เพราะจะทําใหสูญเสียน้ําจากการชักโครก เพื่อไลสิง่ของลงทอ

89. ใชอุปกรณประหยัดน้ํา เชน ชักโครกประหยัดน้ํา ฝกบัว
ประหยัดน้ํา กอกประหยัดน้ํา หัวฉีดประหยัดน้ํา เปนตน

90. ติด Areator หรือ อุปกรณเติมอากาศที่หัวกอก เพื่อชวย
เพิ่มอากาศใหแกน้ําที่ไหลออกจากหัวกอก ลดปริมาณการไหลของ

น้ํา ชวยประหยัดน้ํา

91. ไมควรรดน้ําตนไมตอนแดดจัด เพราะน้ําจะระเหยหมดไป
เปลาๆ ใหรดตอนเชาที่อากาศยังเย็นอยู การระเหยจะต่ํากวา

ชวยใหประหยัดน้ํา

92. อยาทิ้งน้ําดื่มที่เหลือในแกวโดยไมเกิดประโยชนอันใด ใชรดน้ํา
ตนไม ใชชําระพื้นผิว ใชชําระความสะอาดสิ่งตางๆ ไดอีกมาก

93. ควรใชเหยือกน้ํากับแกวเปลาในการบริการน้ําดื่ม และให
ผูที่ตองการดื่มรินน้ําดื่มเอง และควรดื่มใหหมดทุกครั้ง

94. ลางจานในภาชนะที่ขังน้ําไว จะประหยัดน้ําไดมากกวาการ
ลางจานดวยวิธีที่ปลอยใหน้ําไหลจากกอกน้ําตลอดเวลา

95. ติดตั้งระบบน้ําใหสามารถใชประโยชนจากการเก็บและจายน้ํา
ตามแรงโนมถวงของโลก เพื่อหลีกเลี่ยงการใชพลังงานไปสูบและ

จายน้ําภายในอาคาร

วิธีประหยัดพลังงานอื่นๆ

96. อยาใชกระดาษหนาเดียวทิ้ง ใหใชกระดาษอยางคุมคา
ใชทั้งสองหนา ใหนึกเสมอวา กระดาษแตละแผน

ยอมหมายถึงตนไมหนึ่งตนที่ตองเสียไป



97. ในสํานักงานใหใชการสงเอกสารตอๆ กัน
แทนการสําเนาเอกสารหลายๆ ชุด เพื่อประหยัดกระดาษ

ประหยัดพลังงาน

98. ลดการสูญเสียกระดาษเพิ่มมากขึ้น ดวยการหลีกเลี่ยง
การใชกระดาษปะหนาโทรสาร ชนิดเต็มแผน และหันมาใช

กระดาษขนาดเล็ก ที่สามารถตัดพับบนโทรสารไดงาย

99. ใชการสงผานขอมูลขาวสารตางๆ ผานระบบคอมพิวเตอร
โดยโมเด็ม หรือแผนดิสก แทนการสงขาวสารขอมูลโดยเอกสาร

ชวยลดขั้นตอนการทํางาน ลดการใชพลังงานไดมาก

100. หลีกเลี่ยงการใชจานกระดาษ แกวน้ํากระดาษ
เวลาจัดงานสังสรรคตางๆ เพราะสิ้นเปลืองพลังงานในการผลิต

101. รูจักแยกแยะประเภทขยะ เพื่อชวยลดขั้นตอน
และลดพลังงานในการทําลายขยะ และทําใหขยะทั้งหลาย

งายตอการกําจัด

102. หนังสือพิมพอานเสร็จแลวอยาทิ้ง ใหเก็บไวขาย หรือพับถุง
เก็บไวทําอะไรอยางอื่น ใชซ้ําทุกครั้งถาทําได

ชวยลดการใชพลังงานในการผลิต

103. ขึ้นลงชั้นเดียวหรือสองชั้น ไมจําเปนตองใชลิฟท
จําไวเสมอวาการกดลิฟทแตละครั้ง สูญเสียพลังงานถึง 7 บาท

104. งด เลิก บริโภคผลิตภัณฑที่ใชแลวทิ้งเลย เพราะเปน
การสิ้นเปลืองพลังงานในการผลิต ใชทรัพยากรธรรมชาติสิ้นเปลือง

เพิ่มปริมาณขยะ เปลืองพลังงานในการกําจัดขยะ

105. ลดการใชผลิตภัณฑ ที่มีบรรจุภัณฑที่ยากตอการทําลาย
เชน โฟม หรือพลาสติก ควรเลือกใชบรรจุภัณฑที่นํากลับมาใชใหมได

(Reuse) หรือนําไปผานกระบวนการผลิตมาใชใหมได (Recycle)

106. สนับสนุนสินคาที่มีบรรจุภัณฑ เปนวัสดุที่สามารถนํามาผาน
กระบวนการนํามาใชใหม (Recycle) เชน แกว กระดาษ โลหะ

พลาสติกบางประเภท โดยจัดใหมีการแยกขยะในครัวเรือน
และในสํานักงาน

107. ใหความรวมมือ สนับสนุน หรือเขารวมกิจกรรมกับหนวยงาน
ตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่รณรงคสงเสริมใหมีการอนุรักษพลังงาน

108. กระตุนเตือนใหผูอื่นชวยกันประหยัดพลังงาน
โดยการติดสัญลักษณ หรือเครื่องหมายใหชวยประหยัดไฟ
ตรงบริเวณใกลสวิทชไฟ เพื่อเตือนใหปดเมื่อเลิกใชแลว



คนไทยสามารถกอบกูเศรษฐกิจ
ของชาติไดดวยการสรางพฤติกรรม

ประหยัดพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
ไมใชพลังงานอยางฟุมเฟอย

เกินความจําเปนอีกตอไป
มารวมมือกัน ชวยกันทั้งประเทศ
ลงมือทําอยางจริงจังตั้งแตวันนี้

และวันตอๆ ไป
เพื่อประเทศไทยของเราทุกคน

บทสรุป

วันนี้คนไทยทุกๆ คน สามารถชวยชาติได
ดวยการประหยัดพลังงาน ซึ่งนอกจาก

108 วิธีประหยัดพลังงานนี้แลว ยังมีวิธีอื่นๆ
อีกมากมายหลายวิธี ที่ชวยลดคาใชจาย
ดานพลังงานที่ประเทศตองเสียไปอยาง

มากมายมหาศาลในแตละป อยางไรก็ดี 108
วิธีประหยัดพลังงานนี้ อาจเปนจุดเริ่มตน
ใหคนไทยรูจักคุณคาของพลังงาน รูจัก

วิธีใชพลังงานอยางระมัดระวัง ไมใหรั่วไหล
สูญเปลาอีกตอไป ดวยวิธีปฏิบัติอยางงาย
ทําไดทันที และที่ดีที่สุดก็คือการปฏิเสธให
เคยชินเปนนิสัย เปนกิจวัตรสืบไป เพื่อชาติ

ของเรา จะไมตองพบกับคําวาวิกฤติเศรษฐกิจ
หรือวิกฤติพลังงานอีกตอไป

พลังงานมีนอย ใชสอยอยางประหยัด
รอบคอบกันสักนิด ทุกคนคิดกอนใช


